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reactie op ‘Kraambedpsychose ondanks lithiumgebruik bij
vrouwen met een bipolaire stoornis’

Uit de uitstekende weergave van de twee gevalsbeschrijvingen
blijkt opnieuw dat patiënten met een bipolaire stoornis en kinder-
wens de nodige zorg behoeven. Zoals een patiënte het uitdrukte:
‘Er is meer nodig dan een psychiater die van 9.00 uur tot 17.00 uur
werkt’. Opnieuw wordt weer het belang van voorlichting bena-
drukt.

Aan de hand van de beschreven casuïstiek bekeken wij de
informatiebrochure voor behandelaars en die voor patiënten, part-
ners en andere betrokkenen van de lithiumpluswerkgroep om te
bezien of deze aanpassing behoeven naar aanleiding van dit artikel.

Voorlichting dient mondeling en schriftelijk gegeven te wor-
den aan patiënte, partner en verdere belanghebbenden. Als hulp-
middel kan de folder ‘De manisch-depressieve stoornis en kinder-
wens’ gebruikt worden.

Van belang is in de voorlichting aan patiënte en partner voor
de zwangerschap al aandacht te besteden aan het belang van goed
slapen (eventueel met extra (slaap)medicatie) in de kraamtijd en te
zorgen dat medicatie indien nodig ook voorhanden is. Herhaling
van deze voorlichting voor ontslag is waarschijnlijk geen overbodi-
ge luxe.

Na de bevalling dient de lithium direct weer in de dosering als
voor de zwangerschap of hoger te worden gegeven. De lithiumspie-
gel moet nog enkele keren gecontroleerd worden totdat er weer een
stabiele spiegel is. De medicatie dient niet te voorzichtig gedoseerd
te worden, aannemende dat er geen borstvoeding wordt gegeven.
Liever iets te veel slaapmiddelen en een wat hogere lithiumspiegel,
zeker bij vrouwen met van tevoren al aan te wijzen risicofactoren,
dan een decompensatie. Een voordeel van flesvoeding is dat de
nachtvoeding ook door een ander, bijvoorbeeld de partner, gegeven
kan worden en dit de nachtrust van de vrouw ten goede kan
komen.

Ook dient goed afgesproken te worden wanneer, bij welke
symptomen en door wie aan de bel getrokken moet worden onder
het motto ‘liever te vroeg dan te laat’. Een alternatief voor een lan-
ger durende opname is het inschakelen van gespecialiseerde
kraam-/gezins-/thuiszorg. Indien enigszins mogelijk dient er con-
tinuïteit in de hulpverlening te zijn. Dit kan de nodige problemen,
bijvoorbeeld op het gebied van de medicatieacceptatie, voorkomen.

Het geheel overziende is het misschien zinnig in een volgende
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versie van de informatiebrochures meer aandacht te besteden aan
de kwetsbaarheid in de kraamtijd en aan het maken van een nood-
plan voor het geval een (dreigende) kraambedpsychose toch de kop
opsteekt. Het blijft echter zaak dat er steeds met patiënte en part-
ner besproken wordt wat er kan gebeuren en hoe te handelen. Ook
met de juiste voorlichting kunnen zich nog onverwachte zaken
voordoen. Een goede therapeutische relatie is derhalve van groot
belang.
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